
العدد ٢٨  رمضان ١٤٢٨هـ

مفاتح الغيب.. وعلم ما في األرحام
غض البصر.. وفوائده الطبية

ُعجب الذنب.. إكتشافات جديدة

تـثير سحابًا..
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علوي إبراهيم د.

واإليمان العلم

عبدالعزيز الملك بجامعة مركز الموهوبين العام على والمشرف الطيران هندسة قسم



العدد هذا في
  
  
      
    
      
   
       
  
  
    

الذنب..  عجب
جديدة اكتشافات

البصر..  غض
الطبية وفوائده

العلمية..  البينة
معجزة العصر

الغيب..  مفاتح
األرحام في ما وعلم

اإليمان.. شفاء 
واألبدان للنفوس
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المجلة في طريقة االشتراك
          

         
       

             
     

           
   

           
           
          

اإلسالمي ورئيس العالم لرابطة العام األمين
القرآن والسنة في العالمية لإلعجاز العلمي الهيئة

التركي عبداهللا بن عبدالمحسن . د . أ

العالمية للهيئة العام  األمين
والسنة القرآن في العلمي لإلعجاز

المصلح عبدالعزيز بن . عبداهللا د

التحرير رئيس
الكريّم عبدالعزيز بن صالح أ.د.

التحرير رئيس نائب

الصاوي محمد عبدالجواد بن . د

المجلة مستشارو
بيّه بن عبداهللا معالي الشيخ/

زهير السباعي  . د . أ
النجار زغلول . د . أ

البار محمد علي . د

التحرير رئيس باسم المراسالت جميع
التالي: العنوان على

  ٢٨٠٠٨ السعودية ص.ب: العربية ـ المملكة جدة
٩ ٢٠ ٠ ١ ٠ ٠٩٧ موحد:  تليفون  ٩٨٥١٢ البريدي الرمز
www.nooran.org اإلنترنت: على الهيئة موقع

التوزيع وكالء
للتوزيع السعودية الشركة

٥٩٣١ جدة ٣٩٤١٢ ص.ب ـ العربية السعودية المملكة
(٢٦٦٩) ١٩١٣٣٥٦ فاكس: (٢٦٦٩) ٩٠٩٠٣٥٦ هاتف:

العلم) (دار للصحافة المدينة مؤسسة بمطابع طبعت
السـعودية العربية المملكـة ـ ٧٠٨ جـدة ١٢٤١٢ ص.ب

التصميم واإلخراج
المصري إبراهيم خالد
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جديدة اكتشافات
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المنورة . المدينة طيبة جامعة . الطب كلية . األجنة والتشريح علم أستاذ
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األولى: النقطة
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(Moore and Persaud, 1998, P: 66)

       
    
      

      
      

   (The blastocyst)    
(Moore and Persaud, 1998, P: 44)  
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      Endoderm)

        
   (Epiblast & Hypoblast) 

    

(The Epiblast)      
 Primitive streak    

    The Epiblast   
  (The Primitive streak)   
  The Hypoblast  
      (The Endoderm)

     (The Mesoderm)

The ectoderm
 (Ectoderm,     
   Mesoderm and Endoderm)

   (The Epiblast)  

(The Primitive streak)    
        
          
       
       

 (The Primitive streak)

الثانية: النقطة
 (The Primitive streak)    
       
      (The Mesoderm) 

 
         
   (ThePrimitive streak)  
        
    (Primitive streak)   
  Fate map (Sadler,2000)  
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الثالثة: النقطة
      (Blastopore) 
   (Primitive streak)   
        
  (Complete Siamese)  

     
        
        
     (Primitive streak)

       
  (Primitive streak)    
  (Caudal eminence)     
 Primitive streak (The Mesoderm)

 (Primitive streak)   
         
      (teratoma) 



         
     (Caudal eminence)

       
  L2      
        
         
     
           
       
         
         

      
       

 
   

       
  

أبحاث علمية

رمضان ١٤٢٨هـ ــ والعشرين الثامن العدد العلمي  اإلعجاز
٧

          
 (Ectoderm,  Mesoderm  (The epiblast) 
 (The       and Endoderm)

Primitive streak) (Sadler, 2000, P: 91)

        
Ectoderm, Mesoderm and    Endoderm) 

         
       Primitive streak  
        

(Sadler, 2000, P:64)        

       
 Larsen, 1993, P: 89  Blastopore
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MIRACULOUS DESCRIPTION ABOUT THE 
VREATION OF HUMAN BODIES (AND NOT 
SOUL) FROM TAIL BONE IN THE DAY OF 
RESURRECTION. 
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 L2. (Larsan,1993, P: 76 )  
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البصر.. غض
الطبية وفوائده
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مصر المنيا . جامعة . باطنة أستاذ أمراض



أبحاث علمية

رمضان ١٤٢٨هـ ــ والعشرين الثامن العدد العلمي  اإلعجاز
١٠

                       
                          

    
       
         
        
         
        
      
        
       

    
        
     
       
         
       
        
      

                   
                          
                               

                     
     
      
        
        

       
        
       
        

    
        
        
         
       
      
       
        
        
      

    

لغض البصر: المعاصرة الرؤية العلمية
       

  
    

   
        
       
        
        

      
  

        
       
       





الجنسي: والسلوك الحواس
    

        
         

     
        


        
          
        

      

اإلنسان: في الجنسية اإلثارة عوامل
       
            
      
       


        
        
       
      
         

  

الجنسية: أثناء مراحل اإلثارة المخ نشاط
        

       
    

Inferior Temporal Region   
        
       
   

perceptive-cognitive component of  sexual Arousal

      
 Right orbitofrontal cortex,

    
 Emotional And Motivational Phenomena

    
Left anterior cingulate cortex

       
      
       

 
Right insula    

    
   

subjective perception
     

  The right caudate nucleus
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االغتصاب: الزنا وحوادث في الوقوع
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إلى النظر إلطالق السلبية اآلثار
الجنسي األداء على الجنسية المثيرات

األسرية: والعالقات بالعنة واإلصابة
        
     
       
      
      


       
       
      
      
      
       

    
        
        
       
   

   
        
       
       

     
       
        
      
       
      

  

أبحاث علمية

رمضان ١٤٢٨هـ ــ والعشرين الثامن العدد العلمي  اإلعجاز
١٣

       
          
         

 

        
      

        
   



       
      

  
        
        
      

  
         

   
        

  
      
     
      
        

   
        

  

الموضوع: نصوص في اإلعجاز وجه
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العلمية.. البينة
معجزة العصر
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الهيئة أخبار
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بالقاهرة الشرعية الجمعية لدعاة العلمي في اإلعجاز دورة
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بوزارة الداخلية العلمي لإلعجاز محاضرتان
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رضوان.. بن علي نوفا سوبر

فكر في الكون ثبات قدسية
العصور الوسطى

الكون: ثبات قدسية
         
            
                
             

       

شلتوت مسلم أ.د.
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مصر والجيوفيزيقية . الفلكية للبحوث القومي بالمركز والفضاء الشمس أستاذ بحوث
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الحديث: ضوء علم الفلك في الظاهرة
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مراسي سفينة 
سيدنا نوح عليه السالم
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(1) A Concise Dictionary of  Akkadian (CAD)،  by; 

Black.J، George 
        

        
(3) Wyatt,Ron 1989. Discovered: Noah's Ark - World 

Bible Society, Nashville, Tennessee, pp. 2122,24-. 
(4) Fassold, David, 1988. The Ark of  Noah 

Knightsbridge Publishing, New York.
(5) Noah’s Anchor stones, each with a circular hole 

at one end, and weighing between 4 and 10 tons. 
These could be interpreted as the anchor drogues 
referred to in the Qur’an: «In the name of  Allah, 
it will cast anchor» (see Houd 11:41). (Fasold, 
1988).
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الخلط بين العلم بمفاتح الغيب وعلم 
اهللا المحيط بعالم الشهادة.


       
          




         
   
   

       




       
        
      
 
 



هل يمكن أن يعلم البشر شيئا من 
مفاتح الغيب؟
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20. obstetrics & Gynecology (1990)6ed p210 Danforth”s
21. E.Albert Reece & Others (1994) Fundamental of  
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22. obstetrics & Gynecology (1990)6ed p210 Danforth”s
23. William's obstetrics(1985)17th ed.p467
24. Human emberiology &Teratology(1990) p58
25. William's obstetrics (1985)17ed.p469
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(1)  MONBARON M. & TAQUET Ph. (1981): 
Découverte de squelette complet d’un grand 
Cetiosaurus (Dinosaure sauropode) dans le bassin 
jurassique moyen de Tilougguit (Haut Atlas 
central, Maroc). C. R. Acad. Sci. Paris, 292, pp. 
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